Danmarks Biavlerforening
Biavl – for mennesker og natur

Sorø, den 19. oktober 2014

Vedr. udkast til Fødevareministeriets Biavlsstrategi gældende fra 2015
Tak for det fremsendte udkast til Fødevareministeriets kommende biavlsstrategi.
Vi konstaterer med tilfredshed, at der er blevet lyttet til flere af de tidligere indsendte bemærkninger, men
må samtidig notere at udkastet på væsentlige områder er tilbageskuende og udtrykker en mangelfuld
stillingtagen til dansk biavls fremtid. Fødevareministeriets biavlsstrategi skal vel være fremadrettet og
udtrykke Fødevareministeriets holdning til fremtiden for dansk biavl?
Danmarks Biavlerforening vil anbefale, at nedenstående bemærkninger kommer til udtryk i strategiens
færdige udgave.
Danmarks Biavlerforening ser i øvrigt frem til at bidrage positivt til realiseringen af strategien i et
samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og de øvrige biavlsorganisationer.
Det fremsendte udkast nævner 7 overordnede fokusområder:
1. Fremtidssikring af dansk biavl og bestøvning
o Vedligeholde sunde bier
Det bliver i dette afsnit nævnt, at ” [Ministeren skal tage stilling til obligatorisk
registrering i Centralt BigårdsRegister].”.
Tillad os at gøre opmærksom på, at dette spørgsmål har ministeren allerede
tilkendegivet regeringens holdning til i et åbent samråd med Folketingets
fødevareudvalg den 28. maj 2014. Her tilkendegav ministeren, at regeringen
”bestemt ikke har nogen intentioner om at indføre tvang” i forhold til CBR.

Vi støtter op om en udvikling af CBR med fokus på brugervenligheden, så systemet dermed
opnår en langt højere frivillig udbredelse. Alle kræfter bør anvendes til at sikre et
brugervenligt, korrekt fungerende system. Som følge heraf bør videreudvikling af ny
funktionalitet bringes til ophør.
Vi savner fortsat under dette punkt en større understøttelse af avlsarbejdet blandt
dronningeavlerne, herunder sikre at laboratorieundersøgelser kan gennemføres hurtigt og
effektivt.
o

Fødegrundlag
Vi kan helt tilslutte os strategiens intentioner på dette område.

2. Bierhvervet og andre biavlere
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Afsætning af dansk honning er svækket bl.a. på grund af rigide danske bestemmelser for økologisk
biavl. Dermed forsvinder det økonomiske grundlag for dansk erhvervsbiavl, hvilket på sigt vil
medføre en betydelig reduktion i antallet af bifamilier i Danmark.
o

Dronningeavl
Dronningavl er en integreret del af dansk erhvervsbiavl, og spørgsmålet er hvordan
Fødevareministeriet vil understøtte erhvervsbiavlen og dermed også dronningeavlerne. Har
NaturErhvervstyrelsen virkelig ikke et bud på det?

o

Lokal vækst i form af afsætning af lokalt produceret honning
Ingen bemærkninger.

o

Økologisk biavl
Den i udkastet nævnte nye tolkning er allerede gennemført, men er i praksis uden nogen
som helst betydning, og må betegnes som en rent kosmetisk ændring. Skal danske biavlere
være i stand til bare delvist at dække det store behov for økologisk honning i Danmark skal
der helt andre boller på suppen. Der importeres og afsættes årligt mere end 600 tons
udenlandsk økologisk honning i Danmark. Dette marked har danske biavlere ikke adgang til
på grund af en rigid dansk overimplementering af de fælles europæiske bestemmelser for
økologisk biavl.
Regeringen har en ambition om at fordoble det økologiske areal i 2020. Det synes derfor
oplagt at netop Fødevareministeriet fremover må lægge sig i selen for at økologisk biavl i
Danmark kan blive en realitet og ikke blot en drøm.

o

Centralt BigårdsRegister
Tillad os atter at gøre opmærksom på, at dette spørgsmål har ministeren allerede
tilkendegivet regeringens holdning til i et åbent samråd med Folketingets
fødevareudvalg den 28. maj 2014. Her tilkendegav ministeren, at regeringen
”bestemt ikke har nogen intentioner om at indføre tvang” i forhold til CBR.

Det er ikke korrekt, når det af Fødevarestyrelsen fremføres at obligatorisk registrering ”er
nødvendigt for at sikre en effektiv dyresundhedsmæssig overvågning”. Blot fordi noget kan
registreres og overvåges, behøver man jo ikke gøre det. Danske bier er generelt i en god
sundhedsstilstand, og der er derfor ingen grund til at fare frem med yderligere overvågning
og kontrol.
Vi støtter fortsat op om en udvikling af CBR med fokus på brugervenligheden, så systemet
dermed opnår en langt højere frivillig udbredelse. Alle kræfter bør anvendes til at sikre et
brugervenligt, korrekt fungerende system. Som følge heraf bør videreudvikling af ny
funktionalitet bringes til ophør.
o

Den brune bi
Vi kan helt tilslutte os strategiens intentioner på dette område.

3. Uddannelse:
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Vi kan helt tilslutte os strategiens intentioner på dette område. For at sikre faglige relevans og
niveau må det må dog understreges, at alle kursustilbud bør udvikles, formidles og gennemføres af
biavlens egne organisationer.
4. Kommunikation:
Vi kan helt tilslutte os strategiens intentioner på dette område.
5. Forskning og internationalt samarbejde:
Danmarks Biavlerforening vil endnu engang understrege behovet for et større fokus på praktisk
anvendelige forskningsresultater og at disse resultater formidles til en bred kreds af danske
biavlere. De meget begrænsede forskningsmidler bør rettes mod anvendt forskning og ikke
grundforskning.
Som førnævnt er en hurtig og effektiv formidling af laboratorieresultater afgørende for især
dronningeavlerne.
6. Samspil med øvrige befolkning:
Vi kan tilslutte os strategiens intentioner på dette område.
7. Finansiering
Vi afventer med nogen spænding hvordan Fødevareministeriet vil finansiere den kommende
biavlsstrategi. Uden en tilstrækkelig finansiering er det hele jo blot varm luft.
Andre bemærkninger:
Som nævnt i indledningen vurderer Danmarks Biavlerforening stadig, at forslaget på især ét område er
mangelfuldt, nemlig når det gælder støtten til den erhvervsmæssige del af dansk biavl.
Den erhvervsmæssige del af dansk biavl har trange kår. Det er særdeles svært at få et levebrød ud af at
være biavler. Konkurrencen med billig udenlandsk honning påvirker afsætningen af dansk honning negativt.
Det er derfor afgørende vigtigt, at afsætningen af dansk honning styrkes, herunder også økologisk dansk
honning, som en forudsætning for at bevare den erhvervsmæssige del af dansk biavl. Dette ønsker
Danmarks Biavlerforening kommer til at indgå med betydelig vægt i den kommende biavlsstrategi.
Danmarks Biavlerforening står naturligvis til rådighed, såfremt der er behov for uddybende bemærkninger
eller lignende.
Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Biavlerforening

Knud Graaskov
Formand
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